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 -- {; ןוא- =

 = ןדלעפ א 5 יי 4
 .|ו וע = םנ 4

 'מ ומ ( )פה 6 וי א 9 לה 090  'ומ הס =

 = ןפ בג וי {

 5 גיי 89 586 == 80 'צכ וטמ ה ( יצופ
 .םיא טצלעמש ךַאד םאלפ רעד

 -- קראטש זיא םאלפ רעד
 .םיא טנַאלש רעסאוו'ס נב 5

 -- קראמש זיא רעסאוו סָאד 0 5656 וש 0 סס אה ( ( וִפ
 כ = 'מ

 .סע טנַאדט ןַאר ןקלָאװ

 סראטש ו פח 6 ןקלַאװ רעד
 ֹפ וו , ר יע

 6 לי" יא* עצ פי 5 ףֹפִפ ימ ( ) =
 .םיא טנַאיװ 8 || רא58



 -- קראטש זיא טניוו רעד
 .םיא טנַארטרעד שטנעמ רעד

 -- ,קראטש זיא שטנעמ רעד
 .םיא טגייב רע -- טוט רעד

 -- קראטש זיא טיוט דע
 .םיא טגייל רעבָא םור רע

 טניד סָאװ ,שטנעמ רעד
 -- טיונ ןיא קלָאפ םעד
 רעקראטש זיא שטנעמ רעד
 .ןמיױמ םענוֿפ



 טייקליטש ןוא שיורע
 ,םיוב-עגיסָא , ןטסמעראיל סָאװ --
 ,םסרעטַאלּפ ןוא טסרעטיצ ןוא
 ,ךיז טסקע ןוא ךיז טסקערטש ןוא
 ךעלטעלב ענייד טסטיינ ןוא
 ?ןרעקוצרעביא ךיז
 ,םעדאיל ךיא --
 ,ןעורעד ךימ לָאז עמ
 !ןרעהדער ךימ לאו 6

 ,םיובנראב רעד טשינ טשיור סע
 ,טרעוושאב תוריפ טימ
 דרע רעד ףיוא טסעפ רע םייטש
 .ןדײשַאב טרעּפכורפ ןוא
 ןסינעג סָאװ ,יד רָאנ
 ,עסיו ענייז טכורפ יד
 ,םיובנראב םעד ןעמיר יז
 !ןדייר םיא ראפ יז ןוא



 1892 ןיא ּוק יב
 ב הפ שכמֹסֹכ סם 866 יה == 52 םפ () םספ :
 טהעדיװ ןרש וכ יר יא וװ ,וא
 'פ א 'טת ס 0 נפ לאייו=יי יב  ט6 יט = יה 5
 .5 וג ןינ פט וצ ( 8 2 4 וע יע וו

 טצפ מג ה 0 ט2 ּמ טא 0 פ  שמ םָׁש 8 ומ פה ) שב חס 8 פ 6
 .ורָא ר א 1 2 וע יע ווש=

 רעמ יו 'ס פב פא } 08 = וי יצא ס) = שי הא ֹּב
 ,רעטַײװ ןקלאו ,לפעג ,לפענ
 עזייה ןייק ,ךייט ןייק ַאטשינ ,סיוא 5 0 נפ 8 ==הפ פה  ספה 09 0665 8 = ףפ ( 6
 ==ס סט היצמ-הספ םח 4 ט2 פח פ םס69 סב { 3
 ,ךײר ןסייװ ןא טַײנעצ ץלג

|{ 
 !ךיוא דיא ייגעצ ליה

 , 2 == ם ןפ*

 ,ןלַאט יד ןיא לּפענ םעד טפרַאו

 פָאדא ףימ לּפענ םעד טפדַאװ
 .םַאק ןכיוה ןייו טיירפאב ןוא

 ,רעטיול ןוא גרַאב רעד טרעוו רעלעה

 .רעטיור ,ךעלטיוה ןוא עו 6
 טל 5 פה 606 = ( 0 לא = == וה לס פ םפ

 ןצ טמיווש , טו == 1 ןופ |

 .וק רעודנוא גרַאב םעד וצ ֹפ
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 = סו)/  טפ פ+ )= וה פ"ל 0 יו 0 א יי
 2 ?ָאמש םו : ּפַאק םוצ 2 א ה ּף ןא טנג פש

 = םי יה טא ארט הל 8 כאפ פי
 ןוֿפ ?ָאט ןופ טפיול לפענ רע

 ,ףיודג 9 ץלַא טנאפש וק יד ן יי וא

 .ףיוא טייג ןוז ןנעקטנא דיא



 רעמייב יד ווא טנּורַפ י

 ,בומש ןיא טכורפ יד ןײדַא טנַארט עמ
 ,ןסיורד ןיא דָאס םעד טזָאל עמ
 בושט םייב טניוװ רעד ןָא םיא טּפַאכ עס
 .ןסיוטש םיא דרע'רד וצ טוט ןוא

 ,יור יצ טכַאקענ טכורפ יד טסע 2
 ,יולס ןופ טּפַאז ןיא ךיז יז טדָא 0 יצ
 ,טגנערברַאפ שַאלפ רעפיט ןיא ליטש יצ
 ,טקנעװשרַאפ טריּפס טימ ,טקעדרַאפ דמַאז םימ
 -- עסיורג סעזַאװ ןיא רָאנ יז טניל יצ
 .ןסיורד ןיא טביילב רע -- דָאס רעד רָאנ ןוא

 שי רעמוב יד א 2 ןוא

 :טסינ ןוא טסוה רע ,טליקענוצ ןוא

 ,ךיג ןפָאלעצ ךיז יא םיפ =

 .ךיז ײב סופ ןייא רָאנ רעדעי טָאה



 ,ןיידַא בוטש ןיא ךיוא זדנוא טמענ ,יוא
 .ןייז רעדניק טימ ךיוא ןליוו רימ
 טסַאדפ רעד טכַאנײב טמוק עס
 אט ר עמייב יד רַאפ ןעמ ןַאק סָאװ
 1 59 ןמי 6 סיפ יר יז ןעמ טדניבדאפ

 טּקעדַאב פעּק יד יינש רעסייוו ןּוא



 בר ליור
 עטעּפָאל יד רעטסעפ
 !טנעה יד ןיא
 דרע יד ךיז טשרע טָאה'ס
 .טנעקַאב ןזייא טימ

 ,םעקַאינּפ טימ ךיז טרעװ יז

 ,טטכעל ןוא ךױח טכערב ױז

 רענייטש רעטנוא טנייל ןוא

 .טצכערק יז ,רענייב ןוא

 !ןעמענ טשינ ךיז טזָאל יז
 !טּפעלק יז ןזייא סָאד
 תונשקע טימ ךיז וצ
 !טּפעלש יז ןזייא סָאד

 -- רעבָא עמעּפָאל יד
 ,ררעווש א יװ טדיינש יז
 ןעניוש טשינ ָאד ליוו יז
 .דרע יד טשינ ,ךיז טשינ
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 ןיא
(== 8 = / 

 בָא 8|
 .בַארנ ןוא ץלַא =



 ;קיזבָזי שס0רצ סב
 טלעטשענקעווא ךיז טָאה טונ טשינ
 ,ןיילּפ 2 לקילרָאי סָאד

)16 46 

 ?ָאד ַא טרָא ןַא רַאפ סע זיא סָאװ

 .ןיילא-ןייא ךָאנ וצרעד

 ,םונ טשינ ,ייא ,ןיילַא-ןייא

 ,טופ א "װ ךיד טניװ רעד טסיײײמש

 ,ןייגוצקעווא ןעד סע טכארמ רָאנ
 ,טניוו רעד טדניש רעטיב שמָאכ
 ןיימשוצסיוא ָאד טָאה סע סָאװ שמָאכ
 !דניק ַא ,לקילרַאי א

 ,ןיילּפ רעביא ןענייש ןרעמש ןעו

 -- טלַאפַאב ףָאלש רעטניוװ ןוא
 ?ןיילא לקילדַאי א טמיורט סָאװ

 .רלאוו א ןופ ךיז טייטשראפ





 ,ןליב רעפניװ
 געז רעד טימ טעשרוש לימנעז
 .ןטייוו-קינוז םעד דלַאװ-רעטניוו םייב
 ,קעה ןּפַאלק םע
 קעװַא ךיז ןלעטש ןבָאר ןוא
 .ןסייברעביא םוצ טסימ ןשירפ ייב ףיוה ןיא

 םערט ךיא םעמכ ףיוה ןדעי ןיא
 ,טקיטפעשאב ךיז טעברַא םימ דניק ַא
 טפערט לגניי ַא קוס ןבלעז ןיא
 קיטפעה ןּפעלש וצ דימ טשינ םרעוו ןוא
 קיטפערק ךיז טלַאה סָאװ ,קוס ןופ קאה יד
 .טפעהַאב םעלק ןיא

 דנַאר זיב דנַאר ןופ לופ ןגױצעגנָא זיא נאט רעד
 ,דנַאל ןקידתובחר ןיא ימ רענייש טימ
 - .ןונינ םימ לעשטנַאלַאיװ ַא זיא'ס ןגיוצעגנַא יז
 ,טנַאה רעד ןיא גייצקרעוו טימ ,ךיא ןוא
 .ןגינעגרַאּפ םעד ּפַא ךיז ךיוא בינ
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 סו+חמ
 םולח א וא רימ
 ,ןָא ךיז טמולח
 ףיוא ךיז ךיא קעוו
 .םורא ךיז קוק ןוא

 -- רעטונג א םולח א
 !זיולב זיא םולח א
 -- רעטכעלש א םולח א
 .סיוא ךיז ךיא ךאל

 ,רענעלעג ןופ ּפָארא
 ,שירפ זיא רעסאוו סָאד
 טנייש ןוא טלדנח עס
 .שימ ןפיוא ייט יד

 ,טפול יד זיא שירפ ןוא

 -- .טפור עלעגייפ א
 !טוװורּפענסױא ץלא ןיילא םע בָאה'כ

 ופ



 טקוואקסורט

 - עקװאקפורט יד רָאנ טרעוו עס םייד ןעוו
 ,רײרֿפ ןופ ד ךיז יז טכַאלעצ
 ,ךעלטעלב גניליירד ןיא רַאּפש ַא טוט יז
 ..טייהרעטלעטשד ַאפ יז ןטלַאה סָאװ

 ןקעטשראפ ךעלרעטכעוו גניליירד סָאד
 ,ךיז רעטניה עקווַאקסורט יד
 :ןקערש טנזיוט טימ ןָא יז טקערש עמ
 "!ךיר ןעמ טקַאּפ טָא ,ךיד ןעמ טּפַאכ טָא,

 ךיז טלַאה סע ,עלעּפעק עטיור סָאד
 ,יירה יד ןוֿפ לכעד ןרעטניה
 סױרַא טקניוװ ןוא סױרַא טקוק ןוא
 :יירפ דעד ףיוא ןָאּט גנודּפש ַא םראנ ןוא

 ,האר ןהש ןיפ ריאע
 - םױרנןרש ןיב ריא
 ,!םיורא טלעוװ רער וצ ךימ זָאל
 - .לױּפ ןוא ראד ןרעוו טשינ ליוװ ךיא
 "!ֿפױמ ןיא עלעדניק םוצ ליוו ךיא
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 עבָאב יד ןעק לבייל ןוא
 .ןָא ביײהנָא עמַאס ןופ
 ,םינּפ קיטביל ןוא ביל דיא
 ,ןָאמ ריא ןוא ןדייר יא

 ,ןגייווש ריא ןוא ןכאל ריא
 -- קילב ריא ,ןרעפטנע ריא
 ,טרערורעצ ,טקיאורמואב
 .טקילנאב ןוא טקיאוראב

 ,םיא טּפאכראפ ץלא ןופ רעמ רָאנ
 -- טדנעלב ןוא םיא טפושיכ ןוא
 עקנילפ ,עקראטש סעבָאב רעד
 .טנעה עטראצ ,עטראה ןוא
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 טנעה סענָאנ רע
 ןכערב יז ץליהעג קראטש יו
 ,טענק עמ גייט א קנילפ יו
 ,ןליד ןשאוו יז בָארג יו
 !טעלג רעייז זיא טראצ יו

 םישעמ טעּפָא ןעוט יז
 !ריש א ןָא ןכאז טימ'
 ,ןעיינ ייז ןוא ןקילפ יז

 !ריר רעדעי זיא גולק יו

 ,ןענימ ייז ,ךיז ןטיײב יז

 .ךיילב םָא ,יולב םָא ,טיור טָא

 ,ןצנַאט יז ןוא ,ןעגניז יז

 .-.ךייוו תוישעמ ןלייצרעד



 סע טרעה עס ,דניק עניילק סָאד

 יש ,טדנעלבראפ ןוא ןנַארטראּפ
 4 יי עקראטש ,ענולק םעבָאב רעד
 = !טנעה עטראצ ,עביל ןוא

| 0 



 עלעדיפ ַא רימ ךיא ךַאמ
 .קיטנַא ןַא ךיא ךאמ

 ,עלעמייב ַא ןופ לגייווצ :
 ,דרעפ ןופ רָאה עגנַאל
 לקישטימס ַא ןָא ךיא יצ
 ..!טרעה ,ךיז ליּפשעצ ןוא

 ,טשינ טעמושז ןוא ןייטש ןטביילב ןיה "יו

 ,ּפָאק םעד טסיידראפ ץַאק י
 ךעלקעשַאל יד ךיז ןזַאל עס
 .ּפָאלַאנ ַא ן יא קעווא

 ךעלעדניה יד טסעגרַאפ ןוה יד
 .ןייא רימ וצ ךיז טרעה ןוא
 עלעדניה יד ,ןוה ; טשינ סעגרַאפ --
 !ןירַא ּפָאמ ןיא ןלעוו ייז
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 ןיימ ,ם טליּפש ע טמ ,טליּפש ע

 = יירמ וו א

 םיובנשרַאק ןפיוא סרע ;קיּפ יידיד
 .ייברעד וצ ןעקירישמ

 םיובנשראק .ןופ סרעקיּפ יירד
 .ׁשֵא יז ךעלעזדלעה טימ

 ,עלעדייוו ַא ךָאפ ַא טומ עס
 .שרַאק ַא ּפָארַא טלַאפ

 -- ,טשינ ןשרַאק ןייק ףרַאד רענייק רָאנ

 ,קיהמ ןַײמ ךַָאד טרעה עמ

 עלעריפ סָאד ליוװ רעדעי

 '!קיטס ןטימ ןָאמ וצ 4
 ,עלעד ןיפ ןיימ טי ײ-מ ,יל-יירמ

 .קע ןַא ןױש וא - ,ל יײרט
 ,רעלעדניה יד ןוה יד טפור 2

 !קעװַא ךיוא -- סרעקיּפ יד
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 כלט+לס"ס
 ,טסייוו רעוו

 וו רעי

 ?רעלעפייפ ןעמ טכאמ יװ טסייוו רעו
 !רעלעפייפ ןעמ טכאמ יו ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 ,ןרָאד ַא טסקַאװ ןבָארנ םעי* ט= ,ו= (+ = = ,(ו* י
 ,ןר וָאװעג ל ליוה ןוא -ַא 0 5+

+ 

+ 

 .סיוא ךעלכעל ןעמ טדיינש

 ,ןעמ טפייפ
 ,ןעמ טפייפ
 ,נַאל ןעמ טפייפ
 .גנַאלק ַא סױרַא טיינ עס זיב
 רמש א יוװ רעניד א גנַאלק
 ױזַא עלעפייפ ַא טרעוֶו

 :ךיא ליּפש
 ,לרויט
 לרויט



 ,לירג ַא דלַאב ןעילפ וצ טמוק

 ,לירנ ןייּק טשינ יאס וא .,רע םעז

 ,ליּפש-לפייפ ַא רָאנ זיא'ס זַא

 !קירוצ קעװַא דלַאב רע טילפ

 ,קומ ַא דלַאב ןעילפ וצ טמוק
 ,רעה ןוא ןיה לּפייפ ןפיוא
 ,טרעה ןוא וצ לּפעק סָאד טנייב
 ?קיוומ ןעד סע טייטשרַאפ רַאנ

 !קירוצ קעווא ךיוא סע טילפ
 ,רעדניק יד סע ןרעה עס רָאנ
 :ךעדליּפעג ַא טימ יז ןעמוק
 !ךעלעפייפ ,יוא ,ךעלעפייפ --

 ,ןרָאד ַַא טסייר רעדעי
 .טזָאלב ןוא טפייפ רעדעי
 -- ןרָאװעג סנױזַא זיא
 !וָארג סָאד שזַא טרעטיצ
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 למעל טָאה לָאמניײא
 ,געוו ןיא ךיז טוָאלעג
 עבמטערד ןייק עבמעב ןופ
 .נערב ןמימ גנעל ןיא

 עבמערד ןוֿפ עבָאב יז

 .טיירגעג סעשינק טָאה
 יז ןוֿפ חיר רעד

 .טיײנרעד עבמעב ןייק שוא

 ךיז טזַאלעג למעל טָאה
 .טכאנרַאפ עבמעדד ןייק
 ןַאנעג ןוא ןאגעג
 .טכַארטענ סעשינק ןופ ןוא
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 -- ןרַאװעג ןיוש דימ ןוא
 ,טגיילעג ךיז רע טָאה
 ןפָאלשוצ זצרעביא ףיוא
 .געוו ןפיוא טכאנ יד

 אדומ טָאה למעל רָאנ
 ,טרָא סָאד ןעטנַאלּפרַאּפ
 עבמעב יא ָאדָאד ַא
 !מ ראד זיא עבמערד ןוא

 ןמיס ַא ךיא לעטש ,ונ
 :זעב לקיטסוק םייַב
 עב טערר | ןייק דע ולכיש י=

 עב יד טימ לעטש ךיא

 ךעלכיש יד יד םיוא םומ רע

 קעװַא יז טלעטש ןוא
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 פקיב א טינ נַאטרַאת

 ..סױרַא עשַאּפ ףיוא
 ןרעטש ןמימ טוט ןוא

 .סיױא יירד ַא ךיש יד
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 ,טרַאד געוו ןייז ךיז טייג ןוא
 ,טכַאװרעד למעל ןוא
 ןמיס םעד סָאװ םוג ,ַא,
 !טכַאמענ דימ ךיא בָאה

 ןזייוו רימ ךעלכיש יד
 !וענ יד טימ געװ םעד
 עבמעדד ןייק ךיא םוק דלַאב
 יי .סע ךיא סעשינק ןוא

 ךיז געװ ןיא למעל טזָאל

 .טייַג ןוא ךיז םיינ ןוא

 עבמערד ןיא זַא ,טעו ןוא

 !טייטש רַאנ עבמעב סָאד

 ,ךעלביטש רענעבמעב יה

 !טניה יד ,םענורב רעד

 ?עבמעב יצ :עכמערד זיאס

 !דניצַא ךיא ןיב ווו

 ,ךעלביטש יד ףיוא טקוק רע
 :ךיש יד ףיוא טקוק רע
 ?עבמעב יצ ?עבמערד זיא ס
 !?ךיא טשינ יצ ,ךיא זיא'ס

27 



 תונת א 0+װל 4
 ,הנבל יד טכארטַאב למעל טָאה לָאמניײא ןו
 .ןלעפענ רעייז םיא יז זיא , ֹנ

 ,הנתמ ַא בוטש רעד ךיא ףיוק ,רע טגָאז ,םָאד א
 .ןלעטש יז ןעמיוק ןּפיױא ןעמוק לעװ ךיא

 , קיופ ,עלעקייפ ,ָא
 ליוק { וש עי א

, 

 !ןלעפענ רעייז רימ זיא סָאד ,ַא

 ,ןשרַאק ףיוא גַאמ-קדַאמ אס ,למעל טנַאז ,עטאמ ,רעה --
 : .ןפיוק סטכַאמעגנייא ףיוא לעוו'כ ,טלענ ןב כל
 טישכה םענ רעמע םעד  .עטאט יד טנַאז -- ,יײנ ,ונ --
 .ןפיול טשינ טסלָאז דרעפ יד רַאפ ,עז רָאנ

 עלעקייק ,ַא
 ,ק יוק ,עע}

 ,קיוּפ ;עלעקייפ ,ָא

 !ןפיוק לעוו'כ סכלעזַא יו סגיױזַא
 צ 6
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 רַפ א א יב = 9 ,קרַאמ ןיא

 ?רעמערק בי ,ריא טפיוקראפ עד =
 רוחס יד בָאה'כ יצ -- ענע הָנֲאז -- ,הלנ ;ׁש

 .רעמע ןייד - דימ 0 רָאנ ,םוק ירא 8

 סיופ ,עלעקיײּפ .ַא

 == פב טס = ייק ,ַא
 ,קיוװ 6 וע? ?ע6

 !רעמערק ןתמא םעד בָאה'כ טקאפענ

6 

 ע 2 פר וו טזײװַאב רעמערק רעד ןוא ,טכַאנ זיב למעל טראוו

 דרַאפ ַא וצ טנָארט 1 כע םעי

 אתא ֿט

 קיופ עלעקייּפ ,א

 בל ַא -- :קעד יד ּפָאט
 טנַא ךיז םיא רַאֿפ א '

, 

 ,קיוק ,ע

6 

 א
 יע / 2

 4 .ןקעדראפ דעדיוװ דלנ
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 רעווש םעד רעמע םעד טמענ ,טלָאצַאב למעל ןוא
 ,רעטקילנַאב ַא ,םייהַא םיא טנָארט רע
 ,ןרעטש טשינ םיא סופ ןטימ גנַאג ןיא ךיז םיה ןוא
 .רעטקיווקרעד ַא בוטש ןיא םיא טגנעדב רע

 ,ןקיופ ,עלעקייּפ ,ָא }

 ,קיוק ,עלעקייק ,ָא
 !רימ טקילנ עס יוװ ,עז ,ונ ,עמַאמ ,עז

 ,עניימ ךעלעמַאמ ,יוא -- :קעד יד ּפָא טקעד רע

 !הנתמ יד ָאטשינ -- רעסאוו רָאנ

 ?ןענייז ווו ןשרַאק יד -- :רעטיב טנערפ עמַאמ יד

 !?הנבל ןיימ זיא זו -- :למעל טנערפ

 ,קיוק ,עלעקייק ,ָא
 !קױּפ ,עלעקייפ ,ָא

 !הנתמ סלמעל ריד וטסָאה טָא
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 ןואק דע
 ,עטכישעג א ,השעמ ַא
 ,דיל ַא ,שינעפערט ַא
 לרעק ןקורט א ןופ יװ
 .טילבעצ טָאה ןוואק ַא

 לקיסאּפ א דרע ןענַארַאפ

 ,טױלּפ םעד ןבעל זדנוא ייב
 ,לקיטַאּפ םָאד בָאה'ב טרעקַאעצ
 .טייזרַאפ לדנרעק ַא

 ,לדנרעק סָאד שטַאכ טנקידטרַאּפ
 ,םירמט רעטנוא טרעגלַאװעג
 עלעטעלב ַא טרָאפ ךָאד טָאה
 .טילבע:סיורא םעד ןופ
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 ,ךעלדנגעד ,םננער ןעננַאגעג
 ,טַאלב ַא טרעוו לטעלב סָאד
 רעלרענניפ רָאג סיוא טיצ טַאלב דעד
 !טָאי רעצנַאג ַא טרעוו ןוא

 ,ךעלדנגער ךָאנ ןוא סננער ךָאנ
 -- טניוו ךַאנ ןוא ןענוז ךָאנ
 ךעלעטעלּב - רעמעלב יד ןוא
 !רניק ַא רָאג ןריובעג

 ,םעקניניילק א לרנוואק א
 ,סנירג ַא ,םקידכעלַײק א

 ענערַאה ַא ייב ךיז טלַאה
 .סניד א ךעלעודלעה טימ
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 ,לדנוװַאק סָאד זיא ןסקַאװעג
 ,קילג ןיימ זיא ןסקַאװעג
 ךעלערעב טימ טמַאצענמורַא
 קילב סכעלגניצ-ךעלגניי ןופ

 ,סעמערַאװ ַא ךָאנ לָאמנייא זיב
 -- ,טרָא םוצ גנורּפש ַא ביג ךיא
 ,?דנואק ןייק ןיוש ךיא ףערט
 !טרָאד ןוואק א ןיוש רָאנ

 ךעלעפיידטש טימ ,ךעלקיסַאּפ טימ
 .קַאב רעסייוו ַא טימ ןוא
 ,ךעלעינק ןשיוװצ סע ווורּפ ךיא
 !קַאנק ַא טוט עס !ַאהדַאה

 ,לרעסעמ ַא טּפַאכעג בָאה ךיא

 ;ךַארט -- ןוא ריר ַא ןָאטענ

 ,ךיז ןלַאפעצ זיא ןוװוַאק רעד

 !ךס ַא ןטנעמיד ,ָא
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 ,לרעטסעווש םעד טקנעשעג סבלַאה ַא
 ,ןיילג 6 רימ רַאפ סב לאה א

 לרנוואק ןיימ םיוא רעדעי זיא'ס
 .ןעוועגנ ךימ אנקמ

 ,ןיוש ןוװַאק ןטימ טקידנער א
 ,ייווצ ךעלסיש ןּבי יו

 ךעלעדניה יד רַאפ ךיא ב
 יז ןיא טלעטשענ 4 :

 = וי

 ךעלערעק עצראווש יד טימ ןוא
 רמ רעד ייב ריז ץעז ךיא

 -- ךעלערעּפ לשטייב א 6 ןוא
 ,ריצַאב ַא רעטסעווש ןיימ

 ,עטכישענ ַא ,השעמ ַא
 ,דיל ַא ,שינעפערט ַא
 לרעק ןקורט ַא ןופ יו
 !טילבעצ טָאה ןוװַאק ַא

 ּפפ



 ןזיוה עקניצי רוק ןיז

 .רענעה ענעסקאוועגסיוא

 בע .-1 ּת 2
, 
 ועמ טשינ ןקיּפ ךעלעדניה

 ,עקַאװק רעד טימ

 ןיוש ןילַא ןקיפ
 .ן} עק ָאה ןוא ןענני רפש ןוא

 ,ןפאג יד רעביא

 לקיל םעד רעביא

 ררהה יױ" ןעננירפש

 .לקירב עקנילָאמש א
 דעלדנעב טימ ךעלסי
 .געוו םעד ןה אש
 -- ךעלדנעה ןוא ךעלדניה
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 ,טכַאנ ַא רעבָא
 ,ע-עווש ַא טכַאנ ַא
 :טנָאמ ןוא טמוק
 !ןרעװ לָאז טסברַאה

 טכַאנ ַאזַא טמוק
 ,חוכ ןוא שער טימ
 טכַאנ יד ןָא טלַאּפ
 .חומ םעד טֿפַאּפש ןוא
 ,רעמייב יד ןצכערק
 ,ררעפ יד ןעשזריה
 .דרע יד טצכערק

 -- ןסיורד רעד ןגרָאמ ףיוא
 :נָאיעג-ןקלָאװ ןיא
 -- ןעיסָא ןופ בײהנָא רעד
 .גָאט רעטשרע
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 00י'46 ןס'יו6

 יש בי 1 ,ןשטילנ

 ,ךעלקעב י א םאלפ
 ,טנעה ןיא .טפַארק
 !טנערב רעייפ ןרעיוא יד ןיא

 ,לטילש ַא טימ

 יש ַא ןָא

 .לטיד ַא ,גנָארד ַא ,ץַאלק ַא ףיוא

 ,לטיה ןפיוא יצ ינק יד ףיוא

 !םנייטלא ,ייה

 -- טַאי ןוא טָאי

 !טַאלנ ןסָאנעגסױא זיא שטילנ

8 





 ,ןסיורדניא ןייז וצ ביל טָאה טסָארּפ
 !ןסיורנ ַא שטילג ַא ביל טָאה טסָארפ
 !דימ טשינ זיא'מ זַא ,ביל טָאה טסָאדפ
 :דיִל ַא םיא ןעגניז רימָאל

 ,רעדימש ,רעדימש
 ,רעדילנ עקידרעזעלנ טימ
 ,רעטניוו ןצנַאנ ףיוא טסמוק
 ,רעטנוא זדנוא םימ ךיז טסטלַאה
 ,ןרעיוט יד ןופ זדנוא טפיצ
 ,ןרעױא יד ןיא זדנוא טסלענש
 !ןקורט זדנוא רַאפ טסכַאמ
 !ןקירב זדנוא רַאפ םסלעטש
 לַאט ףיוא ןוא גדַאב ףיוא ןוא
 ,לַאטש ןופ ןוא ןזייא ןופ טסלעטש
 ,ןשטילג ענױזַא טסלעטש
 !ןשטילנ עטונ ענױזַא
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 א

 וה רעד ףווק

 ?///ןאי
 ,סיױרַא יא ןוז יר

 ,סיױרא יא ןק יד

 = ןז רער ףיו א טייטש'ס רעוו ֹו
 .סיוא = א ןיא טסקאוו רענעי

 ,טקיפעצ ףי טרעוו םיוב רעד

 ,טילבעצ טרעוו םוּקב יד

 דרע רעקיטפאז רעד ןופ

 דניירפ יי טםימ ךיא ןוא
 א -: ןפיורד ןיא ןיב

 ,ןָאמ םעניא ,ןָאק םעניא
 !סיוא ךיא סקַאװ ןוז רעד ףיוא



 רעטניוו םוא רעב רט
 יוק :דלאוו ןיא רעב ַא םודַא טפ

 .דלַאב רעטניוו ןיוש זיא ַא-טָא

 ,רעטניוו
 ,רעטניוו
 !טיינ רעטניוו
 ,ריילק ַא ןָא זיא דלאוו רעד ןוא
 ,טסענ ַא ןָא ,לניופ ַא ןָא
 נ 6 == ( 0 טפ פה בה 0 יב () פ 0 סג 0 פ
 .ובס = רפ ַאֿפ עט ן* 58 א ָאג

 ןקיטניװ ,ןטלַאק
 - -ןסיורדניא
 ,טייהרעליוה

 !ריילק א ןָא
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 ,סעווא נערב םייב רעב ךיז טלעטש

 :טקערטשענסיוא סעּפַאל עדייב
 !רעיינש = ןעטעפ,

 עב'כ ,רעַיײז ךיר םעביכ
 כערש דלאוו םעד זיאט
 "!ךלַאב ּפָארַא קעדוצ א קיש

 :רע טילפ ,רעיינש רעטעפ רעד טילפ
 ,רע טיש ,רע טיש ,רע טיש ,רע טוש
 ,ךוּפ ןוא ךופ
 ,גערב א ןַא
 .טקערענוצ ןיוש דלאוו םעד דלַאב

 ,רעב רעד דלאוו ןיא קידוצ טפיול
 -- רעה ןוא ןיה ךעליידד-ךעליירפ
 !רעטניװ ףיוא דיילק ַא דלאוו םעד טלַאפ'פ
 .רע טדניוושרַאפ דלַאב ןוא ,רעב רעד טפיול

 ?ןפָאלטנַא רע זיא ןיהווו --
 = ירפ די ןפָאלש גייל ךיז ןאגעג --



 רע טנאפש ויהו א
 ,סערַאּפש ייב ,ןריט ייב ךיז טלעטשעצ
 !ףיולעג סָאד טונימ יד ּפָא טלעטש
 !ערַאװ ַא ,ערַאװ ַא ,ערַאװ ַא
 !ףיוה םעניא ןיידַא טערט גָאט רעד

 ,ןסירַאפ זיא ןיורק רעד טימ ּפָאק רעד
 ,טלעטש ר / ןרַאּפש יד ןביוהעג
 ,ןסילפ יד יו ,בױה ענעדלַאג ןייז
 .טלעווקעצ ןרילָאק עלַא טימ

 ,זענַאּפש םעד יב ּפָאק םעד טימ טגעז רע

 .געוו א ךיז טנעזעצ רע ךיילנ יו
 אנקמ זיא טלעוו יד -- שרעדנַא טשינ
 !קסע ןקיצנַאלנ | רייז 1 ראווש | ןייז

 ,ןעלמירד וצ ףיוא ץַאק יד טרעה םתסמ
 ,טנַאּפש רע יװ ,טקוק ױ ןוא ,ףיוא טייטש
 ןעלמיוו וצ ףיוא זדנַאנ יד טרעה םתסמ
 .טנאוו רעד ייב טקעּפסער טימ טייטש ןוא

44 



 ,ןסע טרעהעגפיוא ,םתסמ ,וּק יד
 .רעמ טשינ טהדג-הלעמ ,טקוק יז
 -- ןסענרַאּפ ןסעדפ ןיא -- ריח רעד
 .טרערטעצ לנייא ןַא האנק ןופ

 ,ןגיױו טשינ ךעלטניה יד ליו טנוה דעד
 ,טייטש דע רָאנ ייווצ ףיוא ן נשזדיחראפ
 -- ןגױא יד סיוא טקוק עמ -- עלַא לייוו
 א רע ןעוו ,ןַאה רער ןייש יו אס ֹּמ שש ֹפ

 ,טרעווילגרַאפ טייטש ןוה יד עד ןוא

 .ריא טימ ךעּלדניה עּקיּפערש יד

 רובכינ ןקיטכיל םעה ףיוא טקוק יז

 .ריש ןָא ײשּפָא טימ ןוא קערש טימ

 = ף" טיר היה = טלעוו יד

 -- ןיילַא רָאנ ןַאה רעד טשינ טסייוו סָאד
 ריז מיידד = טא םיא א (הניימ רע

 .ןה ןייז טרעדנוװַאב ןוא םו" א
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 ,טםלמירד יז יװ ,ץַאק יד טםלמירד עס
 ,ןוז ףיוא תומולח עטונ ןיא
 - טלמיוו דעלעודנעג יד םימ ודנַאנ יד
 .ןָאמרַאּפ ןסע ןיא ,קידנעטש יו

 ןניובעג ףיט ּפָאק םעד וק יד
 ,ָאמינ ויא ןָאה ןייק ךיילג ,טייק ןוא
 ,לגייא םָאד םיא טרעדשס בוא -- ריזח רעד
 .ָאנד ַא טָאה ּפָאט רעד לייוו ,רָאנ זיא

 ןניוא יד ןסָאלשרַאפ טניל טנוה רעד

 :ןיילַא ךעלטניה יד רָאנ טרעה ןוא

 ,ןניװ ךעלדעסערפ יד ענדעשז יו

 יש לרעסערפ רעדעיויאס יװ

 ,טרעוװילנרַאפ טייטש ןיילא רָאנ ןוח יד

 הוא טימ ךעלדניק עקיפערש יד

 רובינ ןקיטכיל םעד ףיוא טקוק יז

 .ריש ןָא ײשּפָא טימ ןוא קערש טימ

0 



 ,תויח עלַא ייברַאפ רע טנַאּפש ץיוו
 ?ייז ןעמעלַא ןופ דעטסצלָאמש רעד
 ?תויוועה עצלָאטש טימ רע טנַאּפש ןיוו
 !יירק ַא ןבעג וצ רע טנַאּפש סָאד .שופ



 . םייקהאטש

 פייקלימש ןוא שיורעג
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